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HALLINGEVENTYR CAFÉ OG HANDLERI 
• Fantastisk beliggenhet langs riksvei 7 med flott utsikt utover Krøderfjorden

• Naturlig stopp for deg som er på gjennomreise, eller har hytte i Hallingdal

• Handleri med utsalg av diverse varer/gaveideer og ulike ølsorter 

• Kun 1 t og 30 min fra Oslo

• God mat i lun atmosfære

• Vi skreddersyr den gode, ekte opplevelsen

• Møtelokale/festlokale

• Booking for event

• Takeaway

• Antikk

SKREDDERSYDDE OPPLEVELSER FRA A TIL Å 
Vi skreddersyr arrangementer i ulike former, for alle 
typer grupper som firmaer, vennegjenger, bursdager, 
utdrikningslag, foreninger, jubileum, bryllup etc. 
Arrangementet foregår på ønsket tid og sted, og vi 
kan komme dit hvor du er. Overlat alt til oss; kurs-/
festlokale, overnatting, mat, aktivitet etc., og du får 
alt på en faktura. Smidig og lettvint!

HALLINGEVENTYR-TUNET
Vi har eget aktivitets- og opplevelsestun. En skikkelig «lekeplass» for voksne, 
men også et sted som appellerer til ro og harmoni. Her kan nevnes: Badstue, 
utendørs massasjebad, lysthus, grillhytte, et stort utendørs sitteområde med 
tak, for kos og hygge. På tunet kan vi arrangere teamaktiviteter med ulikt 
adrenalinnivå. Vi har blant annet paintball på lukket bane, øksekast og stø-
velkast for å nevne noe. Perfekt sted for gjengen!

RIME GÅRD
Vi disponerer Rime Gård. 
Her foregikk den aller første 
«Farmen» innspillingen der 
Gaute Grøtta Grav vant i 2001. 

Rime Gård kan benyttes til små og store sammen-
komster. Låven har plass til ca 80 personer for 
bespisning og ca 40 personer til overnatting. Stedet 
har enkle overnattingsfasiliteter. Til gjengjeld er 
gården et utrolig idyllisk sted, som setter rammene 
for den den helt unike opplevelsen.

BOBLEFOTBALL OG PAINTBALL
Har du testet boblefotball eller paintball? Vi 
har utstyret og arrangerer gjerne eventet. 
Kontakt oss!



Ta kontakt 

Vi tilrettelegger opplevelser, 
bespisning og overnatting. 

Inger Marie 
t: 970 89 549

Martha Kristin
t: 958 38 312

post@hallingeventyr.no

- Flå i Hallingdal -


